
Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete  

Examensarbete/Självständigt arbete på avancerad nivå 15 hp 

Examensämne: Didaktik 

Lärarutbildningen 210 hp  

Vårterminen 2010  

Examinator: Fredrik Lindstrand  

English title: Girls, boys and outdoor play in two pre-school yards. An observation 

study from a perspective of gender. 

Flickor, pojkar och 
utelek på 
förskolegården  
En observationsstudie ur ett genusteoretiskt 

perspektiv.  

Petra Kjellberg



 

 

Flickor, pojkar och utelek på 
förskolegården  

En observationsstudie ur ett genusteoretiskt perspektiv. 

Petra Kjellberg 

Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att belysa mönster i barns utelek på två olika förskolor utifrån ett 
genusteoretiskt perspektiv. Ett ytterligare syfte är att försöka se om det framträder några 
skillnader i lekmönster mellan de två förskolorna utifrån det faktum att den ena förskolan sedan 
åtta år tillbaka bedriver ett aktivt genusarbete och den andra inte gör det. Tidigare forskning 
visar att pojkar och flickor använder förskolegården på lite olika sätt och att de leker delvis olika 
lekar. Data samlades in vid ett observationstillfälle på respektive förskola och grupperades 
under olika teman för analys. Det genusteoretiska perspektivet har gett verktyg för att analysera 
lekmönstren, vilka bland annat avspeglar samhällets genusordning. Resultaten bekräftar vad 
tidigare forskning kommit fram till men visar också på en stor variation i lekmönster i relation 
till genus på båda förskolorna. Vid en jämförelse tyder resultaten på något fler gemensamma 
lekar samt fler gränsöverskridande aktiviteter på den ena förskolan. Det går dock inte att dra 
slutsatsen att det skulle bero på den genusmedvetna pedagogiken. I denna studie har inte barnen 
kommit till tals kring genusfrågor, något som skulle vara ett intressant område i framtida 
forskning. 
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Kapitel 1 Bakgrund  

Inledning  
”Kan du ta ut cyklarna?” Denna fråga är enligt min erfarenhet en mycket vanlig fråga på de 
flesta förskolor där det finns cyklar. Cyklar av olika slag är ofta omåttligt populära och inte 
sällan uppstår konflikter om vem som ska ha dem. De är också ett av de lekredskap som är 
intressanta att studera ur ett genusperspektiv.  

Under våren 2009 hade vi genus som tema under en del av en kurs. En genuspedagog från en 
förskola var seminarieledare och hon berättade bland annat om hur de på förskolan hade 
observerat en tydlig maktordning då det gällde vilka som använde cyklarna på gården. 
Pedagogerna började föra noggranna anteckningar över vilka barn som hade cyklarna under 
uteleken. De upptäckte att det nästan uteslutande var ett fåtal äldre pojkar. De minst attraktiva 
cyklarna blev ibland över till pojkar med lägre ställning i gruppen samt några flickor.  
Då pedagogerna frågade de barn som sällan eller aldrig hade cyklarna uppgav dessa att de gärna 
ville cykla men att det alltid var ”några stora killar” som hann före. De förde då en diskussion i 
arbetslaget om hur de skulle ändra på denna situation och till sist märktes cyklarna så att hälften 
var reserverade för flickorna. Detta gav helt nya förutsättningar och skapade nya mönster i 
cykelanvändandet, både för pojkarna med lägre rang och för flickorna. Efter cirka ett halvår 
kunde märkningen tas bort och allt flöt på bra ändå. Under den tiden hade förskolan fortsatt att 
arbeta aktivt med barnen kring genus.  

Denna berättelse om cykelanvändningen och allt annat som genuspedagogen lyfte fram fick mitt 
redan stora intresse för genusfrågor att öka ännu mer. I min inriktning på utbildningen har jag 
läst en hel del om lek och har ett brinnande intresse även på detta område.  

I denna studie har jag tänkt fördjupa mig i hur leken på förskolegården kan se ut för pojkar och 
flickor och vilka aspekter på kön som kan läggas på detta. Det faller sig då naturligt att utgå från 
ett genusteoretiskt perspektiv. Under rubriken genusteoretiskt perspektiv i nästa kapitel 
beskriver jag hur jag kommer att använda mig av detta just i min studie.     

Styrdokument 

Förskolans läroplan (Skolverket, 1998) framhåller mycket tydligt att jämställdhet är ett viktigt 
område för förskolan att arbeta med. I uppdraget ingår att motverka traditionella könsmönster. 
Vad som blir möjligt för flickor och pojkar att göra påverkas bland annat av pedagogers 
förhållningssätt och vilka förväntningar som finns på barnen i förhållande till deras kön. Barn i 
förskolan ska inte begränsas i sina val av aktiviteter på grund av könsstereotypa förväntningar. 
När det gäller lek så beskrivs att barnen ska få möjlighet till lek såväl i naturmiljö som i 
planerad miljö. 
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I Skolverkets ”Allmänna råd och kommentarer för förskolan” (Skolverket, 2005) finns ett helt 
stycke som behandlar jämställdhet mellan flickor och pojkar. Där poängteras hur viktigt det är 
att personalen integrerar jämställdhetsarbetet i den pedagogiska verksamheten och för en 
diskussion om hur miljöns utformning kan bidra till detta arbete. Vidare uppmanas pedagogerna 
att reflektera kring sina egna föreställningar om kön och vad som är manligt och kvinnligt för 
var och en. För att kunna bedriva ett arbete med genusmedveten pedagogik, är det viktigt att det 
praktiska arbetet i barngruppen är förankrat i teoretiska kunskaper om jämställdhet och genus. I 
texten lyfts även samarbetet med föräldrarna fram. Genom att föra en levande diskussion med 
föräldrar om genusfrågor utifrån läroplanens värdegrund, har förskolan större chans att lyckas i 
jämställdhetsarbetet (ibid.). 

Kunskapsområde  

Genusforskning 

Genusforskningen har växt fram under de senaste 35 åren. Den har sitt ursprung i en feministisk 
kritik av den maktobalans mellan könen som råder i samhället (Thurén, 2003). Thurén skriver 
att genusforskning bedrivs inom ett mycket stort och varierat fält och utifrån många olika 
teoretiska perspektiv. En del av forskningen är tvärvetenskaplig och övergripande medan stora 
delar är mer specifik och avgränsas genom att belysas ur ett bestämt perspektiv (ibid.). Att 
använda sig av ett genusperspektiv är enligt Hedlin (2006) inte förenligt med att utgå från 
bestämda teorier eller modeller.1 Det forskaren gör är att intressera sig för ett fält, men precis 
som vid all annan forskning krävs självklart att han/hon är insatt i det vetenskapliga området 
(Hedlin, 2006). 

Det finns en hel del forskning om familjeliv ur ett genusperspektiv. Bäck-Wiklund och Bergsten 
(1997) visade i en studie hur ansvaret för hushållsarbete och barn kan se ut i parrelationer i 
dagens samhälle i Sverige. Trettiotvå familjer med minst två barn deltog på olika sätt i studien 
som utgjordes av intervjuer, insamlade dagböcker samt enkäter med frågor avsedda att mäta 
känslan av sammanhang (KASAM).2 Studien behandlade bland annat föräldraskap och 
familjeliv med ett perspektiv på ansvars- och arbetsfördelning. Resultaten visade att gemensamt 
för kvinnor och män var att se barnen som den viktigaste delen i sina ”livsplaner”. När det 
gällde ansvaret för familjelivet såg dock männen sin huvudsakliga del i att se till att ekonomin 
fungerade, medan alla kvinnor i studien uppgav att deras viktigaste del var att se till att hemmet 
sköttes samt omsorgen om barnen. Detta innebar dock inte att allt arbete i hemmet utfördes av 
kvinnorna eller att de endast var de som tillbringade tid med barnen, men när det gällde ansvaret 
så var det traditionellt könsuppdelat (Bäck-Wiklund & Bergsten, 1997). 

När det handlar om pedagogisk genusforskning, det vill säga forskning som undersöker 
pedagogiska konsekvenser av förhållningssätt gentemot och bemötande av pojkar och flickor, 

                                                      
1 Jag tolkar det som att författaren menar att genusperspektivet är vidare och spretigare samt 

även inrymmer fler begrepp än till exempel det sociokulturella perspektivet. På det sistnämnda går 

det att applicera en tydligare och mer avgränsad teori. 

2 Begreppet KASAM myntades av Antonovsky som ett verktyg för att beskriva människors 

upplevda hälsa. 
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samt olika genusmönster, finns det relativt mycket forskning på skolans område men lite som 
berör förskolan (Wernersson, 2006).  
Den genusforskning som finns på förskolans område visar sammanfattningsvis att både flickor 
och pojkar i förskolan är både vinnare och förlorare fast på olika områden. Pojkarna får 
visserligen mycket uppmärksamhet, men inte sällan negativ sådan. Flickorna däremot ges till 
exempel inte samma talutrymme, men uppmärksammas som snälla, hjälpsamma och duktiga. 
Dessa egenskaper förväntas av dem och förstärks genom att pedagogerna ger uppmärksamhet 
till dem när de anpassar sig till detta rådande mönster. Däremot inte om de får chans att visa 
fysisk styrka och mod. Pojkarna förväntas vara busiga och behöva mycket fysiskt utrymme. De 
får ofta tillsägelser då de ”stör” och bråkar men sällan uppmärksamhet då de visar empati och 
väntar på sin tur. (Olofsson, 2007)  

Trots de tydliga formuleringarna i förskolans läroplan, har forskning visat att det finns stor 
omedvetenhet hos pedagoger om genusfrågor. En mycket vanlig föreställning som de har är att 
de redan behandlar pojkar och flickor lika och därför inte behöver ägna särskild reflektion över 
detta. Det saknas kunskaper om att situationer som ytligt sett kan upplevas jämställda inte är det 
på grund av att vi alla är så vana vid mönstren att vi ser dem som normala. (Wernersson, 2006; 
Hedlin, 2006). Istället för att motverka traditionella könsmönster har det visat sig att det är 
vanligt att de snarare förstärks. Med anledning av detta tillsatte regeringen i december 2003 
”Delegationen för jämställdhet i förskolan” (SOU 2004:115). I samband med att delegationen 
tillsattes, beviljades projektpengar till ett antal förskolor i olika delar av landet. Syftet med dessa 
pengar var att de skulle användas för att dra igång ett arbete med genusmedveten pedagogik på 
förskolorna. Tankegångarna bakom projektet var att genusmedvetenhet behöver tillämpas på all 
förskoleverksamhet oavsett pedagogisk inriktning. Att arbeta med genus och jämställdhet är 
ingen separat pedagogisk inriktning, utan hör till värdegrundsarbetet. Fokus i arbetet skulle 
ligga på pedagogers bemötande av barnen och deras intressen, lekar och vad de gör. 
Utvärderingar visade på blandat resultat där en del förskolor kommit mycket långt medan det 
för andra gick betydligt långsammare (Regeringskansliet, 2007). 

Lek 

Förskolans läroplan genomsyras av formuleringar om leken som vägen till lärande och 
utveckling (Skolverket, 1998). Det finns en mängd olika teorier om lek, varför barn leker och 
samband mellan lek och lärande (Engdahl, 2005). Jag kommer här mycket kortfattat att nämna 
några områden som dessa teorier berör. Inom lekens psykologiska och biologiska perspektiv 
ryms bland annat psykoanalytiska, kognitiva och neuropsykologiska teorier. Piaget beskriver 
leken som en utveckling från det abstrakta till det konkreta. Genom att studera leken menade 
han att det skulle gå att uttala sig om barns intellektuella förmåga (Löfdahl, 2004). En annan syn 
på lek är att barn behöver den för att bearbeta känslor och upplevelser (Engdahl, 2005; Löfdahl, 
2004) Barnläkaren och psykoanalytikern Winnicott myntade begreppet det tredje rummet för 
den mentala plats där leken försiggår (Engdahl, 2005). 

Lekens kulturella och sociala perspektiv innehåller en mängd olika aspekter. Här handlar det 
bland annat om leken som arena för kommunikation och socialt samspel3. Kommunikation i 
                                                      
3 Jag tolkar det som att även regellekar och idtrottsaktiviteter kan höra hemma här. I min studie 

kategoriserar jag därför dessa som lek eftersom de kräver både kommunikation och socialt 

samspel. 
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leken sker på flera plan samtidigt, både som kroppsspråk, yttringar och olika undermedvetna 
signaler som sänds ut (Löfdahl, 2004). Lekforskaren Birgitta Knutsdotter Olofsson (2003) 
menar att leksignalen (det är ju bara på lek) är ett kännetecken för om en aktivitet kan kallas lek. 
Det krävs social kompetens för att relationerna i leken ska fungera och det är genom leken som 
barn lär känna varandra. För den som är inne i leken gäller lekens logik och regler, inte 
verklighetens (ibid.). Inom lekens kulturella och sociala aspekt ryms även en syn på leken som 
en aktivitet som har ett värde i sig. Leken kan också ses som en kulturform där normer, 
föreställningar och handlingsmönster reproduceras men även som ett forum för förändring och 
nyskapande. Sist men inte minst belyser en estetisk infallsvinkel hur fantasiprocesser uppkomna 
från musik, teater eller litteratur kan ta form i leken (Löfdahl, 2004). 

I leken utomhus är barnens beteende ofta mindre könsstereotypt än då de leker inne. Fler 
gemensamma lekar uppstår och flickorna tillåts låta mer samt ges större fysiskt utrymme än 
inne. Samma lekar som ses som stökiga och leder till tillsägelser och förbud inne, betraktas 
oftast inte som något problem utomhus. Eftersom många flickor undviker tillsägelser genom att 
inte delta i dessa lekar inne, kan de få utlopp i den typen av fysiska lekar tillsammans med 
pojkarna i uteleken (Norén-Björn, 1999). 

Syfte och problem  

Syfte  

Syftet med studien är att få syn på mönster i barns lek på två förskolor utifrån ett genusteoretiskt 
perspektiv. Jag vill belysa vad flickor och pojkar leker och hur de leker samt om de leker 
tillsammans eller pojkar och flickor för sig. Jag är också intresserad av att se om det går att 
upptäcka någon skillnad mellan de två olika förskolor jag besökt utifrån det faktum att den ena 
förskolan bedriver ett medvetet genusarbete sedan åtta år tillbaka4 och den andra inte gör det. 

Forskningsfrågor  

1. Vilka mönster går att se i leken; Är det någon skillnad mellan pojkars och flickors sätt 
att leka och använda lekredskapen? Leker flickor och pojkar tillsammans eller i 
enkönade grupper?  

2. Förekommer någon form av gränsöverskridande vad gäller att bryta stereotypa normer 
för vad och med vem flickor och pojkar förväntas leka? 

3. Går det att se exempel på så kallade genusifierade aktiviteter?  
4. Är det någon skillnad i dessa aspekter mellan de två olika förskolorna?  

                                                      
4 Pedagogerna på förskolan har bland annat observerat och analyserat barnen och deras leksaker, 

material, miljöns utformning med mera. De har gjort studiebesök, gått på föreläsningar samt 

diskuterat mycket sinsemellan och inte minst arbetat mycket med sina egna värderingar och 

attityder. De har även involverat föräldrarna i arbetet.  
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Kapitel 2 Teoretiskt perspektiv  

Genusteoretiskt perspektiv  
Det finns många olika teoretiker som har utarbetat begrepp för att beskriva hur genus formar  
våra liv. Först kommer jag att försöka förklara begreppet genus allmänt och därefter kommer 
jag att ta upp några av de olika genusteorierna för att ge en djupare inblick på området. 
Genusteorier synliggör tankegångar och föreställningar om vad som anses manligt respektive 
kvinnligt. Det finns många missuppfattningar om vad genus står för och begreppet låter sig inte 
enkelt förklaras. Till exempel så beskylls genusforskningen ibland för att förneka att biologiska 
könsskillnader finns. Men det är inte alls huruvida biologiska könsskillnader finns eller inte som 
intresserar genusforskaren, utan på vilket sätt pojkar och flickor, män och kvinnor påverkas av 
de förväntningar som finns på dem utifrån det faktum att de har ett visst biologiskt kön. Det är 
alltså hur män och kvinnor formas utifrån till största delen omedvetna kulturella och sociala 
förväntningar som genusforskningen belyser. En del människor vill gärna avfärda dessa 
tankegångar och hävda att samhället är jämställt genom att ge exempel på kvinnor och män som 
gått mot de rådande normerna och klarat sig bra. Ett viktigt argument då är att belysa att genus 
beskriver samhällets genusordning med avseende på män och kvinnor som grupp. Det finns 
visserligen enskilda män och kvinnor som lever jämställt men det innebär inte att det råder 
jämställdhet i samhället som helhet (Hedlin, 2006).  

Idéer och uppfattningar om manligt och kvinnligt gäller inte i alla tider, på alla platser och i alla 
kulturella sammanhang. De förändras ständigt och ser olika ut på olika platser i världen och 
också i olika sociala grupper. Det som anses manligt eller kvinnligt går att applicera på en 
mängd områden, till exempel arbetsuppgifter (både i yrkeslivet och hemmet), egenskaper, 
kläder (färger, snitt, typ av plagg), sporter, fritidsaktiviteter och leksaker. Dessa områden 
genusifieras, det vill säga tillskrivs det ena eller andra könet. De oskrivna lagar som på detta sätt 
särskiljer män och kvinnor benämns genusordning. Det kan beskrivas som en relationell aspekt. 
Genusbegreppet innefattar också en tydlig maktaspekt, det vill säga att vissa grupper av män har 
en dominerande ställning i förhållande till andra grupper av män samt majoriteten av kvinnor på 
många områden (Hedlin, 2006).  

Raewyn Connell, menar att genus har en betydande ställning i människors privatliv, relationer 
och kulturen (Connell, 2003). Han använder begreppet genusregim, det vill säga ett mönster för 
hur genus gestaltas i till exempel en organisation, skola eller förening. Genusregimer ingår i sin 
tur i ett samhälles genusordning. Genusregimerna förhåller sig visserligen till den rådande 
genusordningen, men har möjlighet att förändras något snabbare och i högre grad eftersom de 
påverkar ett mindre antal människor (ibid.). 

Hardings genusmodell 

Uttrycket dikotomi kan användas för att beskriva den relationella aspekten av genus. Med detta 
menas att det finns ett upplevt motsatsförhållande mellan manligt och kvinnligt. Det handlar om 
att placera in gruppen män och gruppen kvinnor i två olika, från varandra helt separerade fåror 
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(Harding, 1986). Forskning visar att spridningen av egenskaper som betraktas som manliga 
respektive kvinnliga är betydligt större inom könen än mellan dem och överlappningen är stor. 
Dikotomin har alltså egentligen ingenting med verkliga könsskillnader att göra, utan är helt 
enkelt skapade tankefigurer. Dessa påverkar oss dock mycket kraftigt, oftast på ett omedvetet 
plan (Hedlin, 2006). Harding skriver vidare att genus beskriver en asymmetri mellan könen, 
alltså en maktaspekt. Mannen i det västerländska samhället utgör normen för människan och för 
att upprätthålla genusordningen krävs ett avståndstagande från allt som kan förknippas med 
femininitet. Kvinnan ses som ”den andra”, den som avviker från normen (Harding, 1986). 
Eftersom mannen utgör normen, värderas även en del av det män gör och deras egenskaper 
högre än kvinnors egenskaper och det kvinnor gör (Hedlin, 2006).  

Harding (1986) har även skapat en modell i vilken hon beskriver tre olika aspekter/nivåer av 
genus. Dessa är den symboliska nivån (normer och föreställningar), den strukturella nivån (hur 
arbetet delas upp och organiseras) samt slutligen den individuella nivån (individens 
könsidentitet skapad genom tolkningar av de två andra nivåerna). Den strukturella nivån utgörs 
av två komponenter, dels det särskiljande som innebär att män och kvinnor återfinns på olika 
platser i samhället, dels de maktförhållanden som leder till särskiljande baserat på att manlig 
verksamhet överordnas kvinnlig (ibid.).  

De tre nivåerna är visserligen kopplade till varandra, men även om en förändring sker på ett 
område är det inte säkert att den sprids vidare till de andra två (Harding, 1986). Ett exempel från 
förskolan skulle kunna vara att flickorna tränas i att ta för sig och stärka sitt självförtroende, 
medan pojkarna får träna på att visa hänsyn och vänta på sin tur (individuell nivå). Detta arbete 
omkullkastas dock helt om det inte samtidigt sker ett arbete på symbolisk nivå (att förändra 
normer och föreställningar). Lika viktig är förstås den strukturella nivån (till exempel att vuxna 
förebilder visar att det går att dela upp arbetsuppgifterna på andra sätt än de som förväntas passa 
män respektive kvinnor. Detta har varit ett alltför vanligt scenario i skolans värld, på grund av 
bristande kunskaper och synen att det är flickorna som utgör problemet (Hedlin, 2006). 

Genus i relation till identitet 

Det finns en mängd olika perspektiv på identitetsskapande i förhållande till genus. Den 
polariserade könsidentiteten, med samma innebörd som Hardings (1986) dikotomibegrepp är 
något som många forskare utgått ifrån i sina studier. Tankegångarna om att pojkar och flickor är 
på ett visst sätt och bär på olika egenskaper just för att de är av ett visst kön har dock kritiserats 
från flera håll. I till exempel poststrukturalistisk feminism ses könsidentitet som betydligt mer 
rörlig och föränderlig och med många fler dimensioner och nyanser än vad som inryms i den 
polariserade könsidentiteten (Strandell, 2000).  

Connell (2003) diskuterar genusidentitet ur ett historiskt och internationellt perspektiv och visar 
på dess föränderlighet och påverkan av kultur och socialt sammanhang. Han menar att i modern 
forskning är begreppet mansroll inte längre gångbart då det snarare handlar om en mångfald av 
olika maskuliniteter. Med flera exempel visar Connell att det parallellt existerar olika 
maskuliniteter mellan olika kulturer men även inom en och samma kultur och till och med inom 
en institution eller kamratkrets (ibid.). 
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Tidigare forskning 
 
Jag började med att söka i databasen GENA den 30/3 2010. Jag använde sökordet förskola och 
fick då sex träffar. Då jag läste abstracts till dessa titlar, fann jag att jag nog skulle kunna 
använda mig av två stycken vetenskapliga avhandlingar (Eidevald, 2009 och Månsson 2000). 
Samma dag sökte jag även i DIVA. Som sökord använde jag förskola och genus och fick sexton 
träffar (enkel sökning forskningspublikationer). Här fick jag fram ytterligare några intressanta 
titlar. Därefter sökte jag med samma sökord men valde studentuppsatser och fick då sextiosex 
träffar. Jag har även sökt i Google-scholar efter artiklar och avhandlingar som inte funnits med 
fulltext i DIVA. Den 20/4 sökte jag i DIVA igen, nu med sökord förskola och lek. Jag fick 14 
träffar (forskningspublikationer). Bland dessa fanns en vetenskaplig artikel av Ärlemalm-Hagsér 
och Pramling Samuelsson (2009) som jag fann användning för. Med samma sökord men med 
valet studentuppsatser fick jag 109 träffar. Av dessa berörde flera området för min studie och 
jag fick ett par tips genom deras referenslistor. Avhandlingen av Birgitta Fagrell (2000) kom jag 
i kontakt med tidigare under utbildningen då jag skrev ett arbete som berörde genus och idrott. 
Fler relevanta tips på litteratur fick jag genom att gå igenom referenslistorna i en del av 
litteraturen, bland annat Eidevald (2009) samt Ärlemalm-Hagsér och Pramling-Samuelsson 
(2009).  

I mitt urval av litteratur har jag försökt att hitta så många vetenskapliga texter som möjligt, men 
jag har även använt mig av annan litteratur som flitigt refereras av forskare och har relevans för 
mina forskningsfrågor. Jag har inte hittat någon studie som gjort den typ av jämförelse jag gör, 
men däremot om barns sätt att förhålla sig till olika aktiviteter utifrån ett genusperspektiv samt 
pedagogers inverkan på genusmönster. På så sätt har de relevans för mina forskningsfrågor.  

Genusmönster och bemötande 

Många forskare har en uppfattning om att genusmönster inte visar sig på småbarnsavdelningar,  
men det har visat sig inte stämma. Månsson (2000) videofilmade barn i åldrarna ett till tre år 
och pedagoger på tre olika förskolor och kunde se ett tydligt mönster i att pojkarna ansågs 
behöva mer hjälp och flickorna klara sig mer på egen hand i praktiska situationer. Pojkarna tog 
huvudrollen och tilläts stå i centrum medan flickorna inte gavs samma utrymme. Intressant var 
dock att det i många situationer inte var gruppen pojkar som stod i centrum utan det var en av 
de äldre pojkarna som fick väldigt mycket uppmärksamhet på bekostnad av resten av gruppen 
med både pojkar och flickor. Det var alltså tydligt att en pojke tilläts dominera och detta gav en 
bild av pojkarna som dominerande grupp, trots att så inte var fallet.  

Månsson visade också att redan dessa små barn själva har en roll i skapandet av kön. En del 
flickor börjar tidigt självmant att agera hjälpfröknar, medan pojkarna ofta busar och gör lite som 
de vill. Månsson visade vidare att det fanns olika förväntningar på flickor och pojkar. Samma 
beteende tolkades olika beroende på om barnet var en flicka eller pojke. Om pojkarna kunde det 
heta att de var busiga och tramsiga medan flickorna ansågs provocera och testa gränser 
(Månsson, 2000). Månsson har använt ett psykodynamiskt perspektiv och till stor del utgått från 
Sterns teorier. 
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En färsk doktorsavhandling (Eidevald, 2009) som utgår från ett feministiskt poststrukturalistiskt 
perspektiv, undersöker hur flickor och pojkar intar olika positioner och om dessa möts med 
acceptans eller väcker motstånd från pedagogerna. Författaren har använt sig av 
fokusgruppsintervjuer och observationer under bland annat fri lek och samlingar. Han har 
observerat barn mellan tre och fem år på två olika förskolor, varav den ena bedriver ett medvetet 
jämställdhetsarbete. Syftet med studien var bland annat att analysera hur barns 
identitetsskapande utifrån kön kan se ut på tre nivåer; variationer mellan flickor och pojkar som 
grupp, variationer inom grupperna och slutligen individuella variationer. Med sin teoretiska 
utgångspunkt visar författaren att det är stor skillnad i bemötandet av olika flickor och pojkar i 
olika situationer. Det feministiska poststrukturalistiska perspektivet kan bidra till att belysa den 
enorma variationsrikedom som faktiskt finns i människors beteenden. Ett och samma barn kan 
vara på en mängd olika sätt i olika sammanhang och även uppträda på olika sätt i samma sorts 
situation vid olika tillfällen. Mängden faktorer som påverkar är mycket stor. Utifrån detta 
faktum finns det inga enkla sanningar utan snarare många komplexa sådana (ibid.). 

Precis som Månsson (2000) visar Eidevald (2009) att det ofta är en liten grupp pojkar som tillåts 
utgöra normen för hur pojkar förväntas vara. På grund av detta får dessa mer utrymme fysiskt 
och tillåts dominera i högre utsträckning än flickorna och övriga pojkar. Eidevalds resultat visar 
vidare att vissa pojkar i leken kan hävda sin rätt verbalt och på så sätt få sin vilja igenom medan 
flickor som agerar på detta sätt ses som besvärliga. Däremot kan flickor som blir ledsna och 
gråter då de känt sig orättvist behandlade få sin vilja igenom. Eidevald menar att detta tyder på 
att flickorna anpassat sig till att vara flickor ”på rätt sätt”, det vill säga att inte uppträda ”kaxigt” 
och stå upp för sin sak verbalt. Resultaten av fokusgruppsintervjuerna och observationerna visar 
att pedagogerna trots att de tror sig behandla barnen könsneutralt inte gör det i praktiken. De ser 
i mycket liten utsträckning sitt bemötande av barnen som något som skulle påverka flickors och 
pojkars möjligheter att göra gränsöverskridande val. De fokuserar i stället på barnens sätt att 
vara och handla, vilket leder till att bemötandet av barnen inte skiljer sig nämnvärt åt mellan de 
båda förskolorna (ibid.).  

Eidevald problematiserar även så kallad kompensatorisk pedagogik, som går ut på att dela upp 
barnen i flick- respektive pojkgrupper och låta dem träna på olika kunskaper och förmågor som 
anses bristande hos de olika könen. Han menar att detta arbetssätt grundar sig i föreställningar 
om att gruppen pojkar och gruppen flickor är på ett visst sätt och att det därför riskerar att leda 
till begränsningar i stället för breddning av möjligheter. Detta eftersom inte alla pojkar behöver 
träna på att ta hänsyn och inte alla flickor behöver träna på att ta för sig (ibid.).  

Som framgått i detta kapitel fokuserar många forskare på problemet med pedagogers olika 
bemötande av flickor och pojkar medan det finns andra som lägger större vikt vid barnens eget 
sätt att agera. De sistnämnda menar att barnen överskrider könsrollsgränserna mer än vad många 
vuxna tror. Ofta osynliggörs eller i vissa fall till och med hindras barnen i detta då de har 
förväntningar på sig att inte göra vissa saker (Henkel 2006; Berg 2006). Om detta fenomen 
skriver även Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelsson (2009) som tolkat sina 
videoobservationer utifrån ett genusteoretiskt och sociokulturellt perspektiv. Resultaten i deras 
studie visar att det inte förekom något tillfälle då pedagogerna uppmuntrade barnen till 
gränsöverskridande. Däremot utvidgade barnen själva sina möjligheter till exempel genom att 
omtolka situationer som läraren redan könat/genusifierat samt att ägna sig åt aktiviteter som de 
utifrån sitt kön inte förväntades göra.  
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Ett liknande mönster kunde Karlson (2003) se i sin observationsstudie som visserligen gjordes 
bland de yngsta barnen i en skola men som är intressant även när det gäller barn i förskolan. 
Hon använde begreppet gränsöverskridande då barn i uttryck och aktivitetsval gestaltade kön på 
ett för dessa skolbarn ovanligt sätt. Det handlade om barn som ofta valde att leka med något 
barn av motsatt kön, barn som valde aktivitet/lek efter intresse oavsett vilket kön de barn hade 
som valt detsamma samt barn som uppträdde på ett sätt som inte förväntades av dem utifrån 
kön. Författaren diskuterar vilka egenskaper som framstår som nödvändiga för att lyckas i sitt 
gränsöverskridande. Hon pekar bland annat på problemlösningsförmåga, påhittighet och 
fantasifullhet som kan leda till initierande och underlättande av lekar och aktiviteter (ibid.).  

Enligt MacNaughton (2006) är det lärarens uppgift att skapa de förutsättningar som behövs för 
att möjliggöra gränsöverskridande. Det handlar om att verksamheten ska inge det som 
författaren benämner genustrygghet och genusrättvisa. Detta uppnås bland annat genom tydliga 
regler om hur man uppträder mot varandra och att läraren verkligen ser till att flickor och pojkar 
respekterar varandra. MacNaughton menar att barn måste kunna känna trygghet i vardagen 
oavsett vilket kön de tillhör och inte behöva utsättas för nedsättande uttryck och 
avståndstagande från andra barn. Läraren måste finnas närvarande och aktivt ingripa i lekar och 
relationer då det behövs för att barnen ska kunna göra val som går emot den rådande 
genusregimen och inte begränsas av det kön de tillhör (ibid.). 

Lek, idrott och genus  

Till en doktorsavhandling av Birgitta Fagrell (2000) intervjuades sextio barn i sju-åtta års ålder 
bland annat om hur de såg på manligt och kvinnligt i förhållande till kropp och idrott. 
Författaren utgick från ett feministiskt perspektiv samt teorier från bland andra Foucault i ett 
analytiskt maktperspektiv. Både flickor och pojkar i studien framhöll att de är bra på olika 
fysiska aktiviteter som att simma, springa, kasta boll och cykla. När det gällde idrott fanns en 
tendens att pojkarna var lite mer insatta i hur olika idrotter utförs och de var mer införstådda 
med idrottsvärlden i allmänhet. Författaren menar att detta på sikt kan leda till att pojkarna i 
högre grad än flickorna förknippar idrottskulturens värdesystem, normer och attityder med 
något positivt (ibid.). Barnen i studien fick välja ut bilder som de ansåg representera 
idrottsaktiviteter. Det visade sig då att bilder där flickor och pojkar spelade fotboll tillsammans 
och hade roligt karaktäriserades som lek medan både flickor och pojkar kopplade ihop ”riktig 
idrott” med tävling. Barnen menade att i idrott ska flickor och pojkar vara åtskilda. Idrott kan 
alltså sägas vara genusifierad medan leken i sig inte är det. Leken står för något fritt och 
lustfyllt där flickor och pojkar kan mötas. Både flickor och pojkar menade även att pojkar 
generellt är bättre på idrott än flickor och att lagidrotter passar bäst för pojkar. Många trodde 
också att pojkar är snabbare och framförallt starkare och modigare än flickor. Dessutom var det 
tydligt att idrotter som både flickor och pojkar angav endast passa flickor, till exempel dans, 
nedvärderades av båda könen (ibid.).  

När det gäller lek har det visat sig att flickor och pojkar visserligen leker tillsammans men de 
föredrar olika lekteman (Löfdahl, 2004). I lekar som påbörjas av flickor, förändras ofta 
innehållet i lekarna då pojkar kommer in i bilden. Om det från början har handlat om en 
”traditionell” familjelek kan denna övergå i en lek som innehåller mer av spänning och faror. 
Lekar där flickor och pojkar leker tillsammans från början har ofta liknande teman med ett 
moment av spänning som överlevnad eller att rymma. Även om temat ändras i riktning mot mer 
”pojkigt” innehåll tycks det som att flickorna i stor utsträckning styr hur lekarna ska lekas. Då 
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Löfdahl gick djupare i analysen fann hon dock att detta var en förenklad bild. Flickorna övergav 
inte sitt eget tema utan leken fick i stället dubbla teman. Pojkar och flickor kunde mötas i en 
gemensam lek som överlappade båda gruppers perspektiv (ibid.). 

Utemiljö och utelek  

I en forskningsrapport (Engdahl, 2005) observerade och intervjuade forskaren barn i åldern fyra 
till fem år under fri lek på två olika förskolegårdar. Hon visar på några aktiviteter som endast 
pojkar ägnar sig åt, till exempel att rulla nedför en slänt eller springa ikapp. Hon visar också att 
en del redskap används på olika sätt. Det är vanligare att pojkarna gungar högt och lite 
våghalsigt medan flickorna gungar lugnare och pratar samtidigt. Pojkarna rör sig ofta gruppvis 
över gården i snabba lekar medan flickorna generellt ägnar sig åt lugnare aktiviteter. Vidare 
visade resultaten att det förekom mer konflikter på den ena förskolan jämfört med den andra och 
att lekmönstren skiljde sig åt. På förskolan med mest konflikter lekte barnen nästan alltid i korta 
sekvenser medan barnen på den andra förskolan ofta lekte mer sammanhängande och med mer 
djup i lekarna. Forskaren kunde inte ge några svar på vad detta kunde bero på, men diskuterar 
bland annat kring pedagogers roll att skapa trygghet för att djup lek ska kunna uppstå (ibid.).  

Fredrika Mårtensson (2004) gjorde videoobservationer på två olika förskolegårdar samt 
intervjuade barnen om deras lekupplevelser på dessa gårdar. Resultaten mynnade ut i en 
doktorsavhandling vars syfte var att ta reda på om avgränsade utemiljöer som förskolegårdar 
kan fungera som frirum för barns lek. Mårtensson var också intresserad av lekars och 
aktiviteters karaktär och visar i sitt resultat hur en varierad miljö med mjuka övergångar mellan 
olika områden på förskolegården kan öppna för möjligheter till starka lekupplevelser. Hon 
använder sig av begreppen fysiskt respektive mentalt rörelseinriktade lekar. Med begreppet 
fysisk rörelseinriktning kategoriserar hon lekar som utspelar sig över stora ytor och/eller där 
barnens kroppar samspelar med den fysiska miljön på något sätt, till exempel genom att springa, 
cykla, hoppa. Mårtensson visar precis som Engdahl (2005) att fler pojkar än flickor rör sig över 
större delar av gården då de ägnar sig åt denna typ av lekar. Mårtensson beskriver själv att hon i 
sin studie endast i liten utsträckning har belyst de mentalt rörelseinriktade lekarna där sinnlighet 
får stor betydelse och platsen ett värde i sig. Hon frågar sig om denna kategori av lek generellt 
kan vara mer betydelsefull för flickornas möjlighet att känna sig hemma på gården. I så fall 
kanske avgränsade rum i form av till exempel buskar skulle kunna bidra till detta (Mårtensson, 
2004).  

Mårtensson beskriver med utgångspunkt i sin egen och andras forskning att ett kuperat landskap 
samt naturmiljöer med klippor, buskage och träd på förskolegården, ger rika möjligheter till 
djup lek. Barn på sådana gårdar finner snabbt platser som passar för olika lekar och miljön 
inbjuder och utmanar till rollekar. En speciell plats kan antingen utgöra nav i ett angränsande 
område som också ingår i leken eller i sig själv vara tillräcklig för en platsbunden lek (ibid.).  

Som exempel från den ena gården kan nämnas ett område där det finns en bro mellan en kulle 
och en annan liten höjd samt en tall. Denna del av gården utgör en attraktiv plats för lekar som 
innehåller oförutsägbara faror och spänning. Barnen cyklar och springer genom området på 
stigar alltmedan de måste se upp för farliga varelser. Dock finns här ett problem menar 
Mårtensson.  
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Området kring bron framstår som en generator av mer rörelseinriktad aktivitet på gården där 

barnen då och då tappar kontrollen över förloppet. Snarare än att ge barnen ledtrådar till 

rörelse framstår det som om den fysiska miljön ger dem direktiv till rörelse och att samspelet 

låses till bestämda förlopp i vilka barnens rörelser tycks mindre lustfyllda. Det framstår som 

om rörelsedynamiken blir för stark och att landskapet leker med barnen alldeles för mycket 

(Mårtensson, 2004 , s.124) 

Ett annat exempel på platser som öppnar möjligheter till fantasilekar är ett område med två 
lekhus av olika storlek som ligger en bit ifrån varandra. Många barn leker här på temat ”borta 
och hemma” och rollekarnas variation är stor. Viktigt i flera av lekarna är även det naturmaterial 
som finns på platsen i form av barr, kottar, pinnar med mera. Ett exempel från den andra gården 
är ett långt buskage som utgör navet i många olika lekar. Barnen kan gömma sig, krypa eller 
hukande springa genom gången som bildats i mitten, samla blad och bär från buskarna med 
mera. En gran som går att klättra i samt en glänta med barrträd utgör en miljö som inbjuder till 
olika typer av rollekar. Även på denna gård utgör naturmaterialet en viktig del i lekarna (ibid.).  

I min studie kommer jag att använda en del av begreppen jag beskriver i detta kapitel till att 
analysera mina resultat. Jag är intresserad av att försöka se om föreställningar och förväntningar 
på manligt och kvinnligt på något sätt avspeglar sig i och påverkar val av aktiviteter i 
förskolebarns lek. I fokus för min studie ligger bland annat tecken på särskiljande samt hur 
identitetsskapande i relation till genus kan förstås i förskolebarns lek.  
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Kapitel 3 Metod 

 
Jag valde att göra en strukturerad observation på varje förskola för att få reda på det jag ville 
veta. Jag anser att det var den metod som passade bäst för att få svar på mina frågor. Att göra en 
strukturerad observation innebär att man på förhand har bestämt sig för vad som ska observeras, 
ur vilket perspektiv och eventuellt även under hur lång tid (Lǿkken & Söbstad, 1995). Jag valde 
att utgå från ett observationsschema (se bilaga 1) för att systematisera mina observationer.  Ett 
observationsschema styr vad som ska observeras och hur materialet ska registreras (Bryman, 
2002). Huvudsyftet med att använda ett schema är att undvika att de individuella upplevelserna 
av situationer och händelser påverkar resultatet i alltför hög grad (Denscombe, 2009). Jag 
observerade endast barnen och deras inbördes relationer och alltså inte hur pedagogerna förhöll 
sig till barnen.  

Jag övervägde att videofilma men eftersom jag observerade utomhus tänkte jag att det kan bli 
problem med ljudupptagningen, vilket skulle försvårat bearbetningen av materialet. Dessutom 
tror jag att barnen skulle ha blivit så intresserade av kameran att det skulle kunnat störa leken. 
Detta eftersom jag observerade under så kort tid. En nackdel med att endast använda mina 
sinnen och då främst synen vid observationerna var förstås att jag inte hann se allt som hände. 
Det jag såg och det jag minns av observationerna påverkas av flera faktorer. Denscombe (2009) 
beskriver att forskningen särskilt lyfter fram tre saker som har betydelse för vad människor 
minns och tar in med sina sinnen. För det första glömmer vi mycket av det vi sett och minnet är 
selektivt, det vill säga det vi minns avgörs inte av slumpen. För det andra är perceptionen 
selektiv, det vill säga informationen filtreras och vissa saker släpps inte igenom. För det tredje 
har vi en ökad mottaglighet för en viss typ av information beroende på våra förväntningar och 
tidigare erfarenheter. Detta kan ses som en förhöjd perception (Denscombe, 2009).  

Min studie kan sägas vara både kvantitativ och kvalitativ enligt Brymans (2002) sätt att 
definiera det. Författaren gör en rad jämförelser mellan kvantitativ och kvalitativ forskning (s. 
272f). På vissa punkter kan jag se att min studie uppfyller kriterier som gör att den kan 
beskrivas som kvantitativ medan den på de flesta punkter stämmer bättre överens med kriterier 
för kvalitativ forskning. De punkter i min studie som enligt Bryman har likheter med forskning 
baserade på kvantitativa data är att det är forskarens perspektiv som gäller, att jag i viss mån 
haft distans till deltagarna samt att jag har utgått från på förhand definierade begrepp.  

Det förstnämnda innebär att det är mina intressen och frågor som utgör grunden för studien, till 
skillnad från många kvalitativa studier där deltagarnas perspektiv är i fokus. Det andra är lite 
mer tvetydigt. Å ena sidan kommer jag inte att kunna ha en så nära relation till de observerade 
personerna som kvalitativa forskare eftersträvar. Detta på grund av den korta tid jag är ute samt 
det faktum att en del barn endast observeras på håll. Å andra sidan kommer jag inte heller att 
förhålla mig totalt distanserad, eftersom jag troligtvis kommer att fråga vissa barn vad de leker 
och försöka förstå leken från deras perspektiv. På detta sätt närmar jag mig den kvalitativa 
forskarens försök att förstå omvärlden så lika deltagarnas sätt att se den som möjligt.  
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Något som är viktigt att tänka på som observatör är att hela tiden påminna sig själv om att det är 
de vetenskapliga tankegångarna som ska genomsyra observationen, för att inte tappa distansen 
till det som undersöks (Lǿkken & Sǿbstad, 1995). 
 

Urval 
Den ena förskolan (Regnbågen)5 valde jag eftersom jag sedan tidigare visste att de medvetet 
arbetat med genusfrågor de senaste åtta åren. Den andra förskolan (Nyckelpigan)6 valde jag på 
grund av att den ligger i min hemkommun. Jag hade redan viss uppfattning om kommunens 
förskolor och valde Nyckelpigan eftersom den har ett likartat upptagningsområde som 
Regnbågen vad gäller socioekonomiska förhållanden. På kommunens webbplats framgick inte 
att förskolan medvetet arbetar med genus, vilket gjorde den intressant som jämförelse i 
förhållande till Regnbågen. De barn jag observerade på de bägge förskolorna hör till 
barngrupper som fanns tillgängliga de dagar förskolorna kunde ta emot mig. Jag visste att jag på 
Nyckelpigan främst skulle få observera barn i åldrarna ett till fyra år. På grund av detta bad jag 
att få observera motsvarande åldersgrupp på Regnbågen, vilket gick att ordna. Tiden jag valt att 
göra observationerna på valdes i samråd med förskolorna. Jag talade om vad jag ville observera 
och de föreslog lämpliga tillfällen. 

                                                      

 

5 Namnet Regnbågen är fingerat. 

6 Även namnet Nyckelpigan är fingerat. 
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Uppläggning och genomförande 
Det jag iakttagit under observationerna har dokumenterats som provisoriska anteckningar 
(Bryman, 2002). Det innebär att skriva ned stödord/nyckelord/fraser i ett block eller på ett löst 
papper. Som en naturlig del under observationerna gjorde jag vid något tillfälle det Elvstrand, 
Högberg och Nordvall (2009) kallar fältintervjuer, något som kan beskrivas som att vid lämpligt 
tillfälle ställa spontana frågor då det känns naturligt i situationen. Under sådana spontana samtal 
tänkte jag att det nog skulle verka störande om jag samtidigt antecknade, så därför använde jag 
mig av så kallade mentala noteringar. Så snart som möjligt efter att observationerna var 
genomförda skrev jag ned allt så noggrant och detaljerat som möjligt, det som kallas 
fullständiga fältanteckningar (Bryman, 2002).  

Precis som jag hade tänkt gjorde jag en observation av utelek på gården på varje förskola. 
Observationerna genomfördes sammanhängande i ca 90 minuter under två förmiddagar. På 
Nyckelpigan gjorde jag inga fältintervjuer, eftersom det inte föll sig naturligt just då. På 
Regnbågen däremot uppstod vid ett tillfälle ett spontant samtal med två yngre pojkar då jag 
frågade dem vad de lekte. 

Materialbearbetning – Beskrivning  

De aktiviteter och lekar jag fick syn på under observationerna noterade jag i mitt 
observationsschema som fältanteckningar. Där beskrev jag även vilka deltagare som var 
inblandade och annan relevant information. Efter observationerna gjorde jag fullständiga 
anteckningar genom att beskriva vad jag sett i löpande text. 

Materialbearbetning – Analys  

Jag har analyserat mina data utifrån de olika centrala begrepp som framträder i mitt teoretiska 
perspektiv samt i avsnittet om tidigare forskning. Jag har kategoriserat resultaten under olika 
teman. Dessa är: genusordning och särskiljande, stereotypa förväntningar, gemensamma lekar, 
gränsöverskridande samt genusregimer och genustrygghet. Dessa teman utkristalliserade sig då 
jag gick igenom observationerna. Till exempel har jag kodat aktiviteten bandy som ett 
iscensättande av samhällets genusordning samt två pojkar som lekte mamma och barn som 
gränsöverskridande lek7 

Materialbearbetning – Diskussion  

Jag har i min diskussion utgått från analysresultaten och kopplat dessa till tidigare forskning 
samt teoretiskt perspektiv. Utifrån detta har jag gjort tolkningar, samt utifrån läroplanens 
formuleringar diskuterat vilken betydelse resultaten kan få för förskolans pedagoger och 
barnens möjligheter inom ramarna för verksamheten. 

                                                      
7 Jag har använt mig av ungefär samma definition på gränsöverskridande som Karlsson (2003). 

Det innebär bland annat lekar där flickor och pojkar uppträder på ett sätt som går emot rådande 

normer för manligt och kvinnligt. 



15 
 

Tillförlitlighetsfrågor 

Som observatör behöver jag vara medveten om att min närvaro har påverkat situationen, särskilt 
med tanke på att jag endast har observerat under ett tillfälle på varje förskola. I Lǿkken och 
Sǿbstad (1995) beskrivs ett exempel på hur barnen förhöll sig till observatören under en längre 
tids observationer. Observatören upplevde att barnen efter några få dagar vande sig vid både 
henne och kameran. Hon menade att de betraktade kameraögat som ett dött föremål och därför 
påverkades i mycket liten utsträckning eller inte alls. Detta var inget jag kunde räkna med då jag 
endast observerade under ett tillfälle på respektive förskola. Det var också ett skäl till att jag 
valde att inte videofilma. Å andra sidan menar en annan observatör i boken att även om man har 
en tillbakadragen hållning, så påverkas omgivningen, eftersom barnen ändå på något sätt 
förhåller sig till en. För att minimera påverkan på händelseförloppet förhöll jag mig till stor del  
socialt osynlig (Denscombe, 2009), det vill säga jag undvek att interagera med barnen.   

Etiska aspekter  

Det finns fyra forskningsetiska principer att ta hänsyn till inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet). Dessa är informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.  

I min undersökning har jag tagit hänsyn till dessa genom att jag informerade barn och 
pedagoger om vad det var jag skulle göra. För barnen beskrev jag inte exakt vad jag var ute 
efter, utan talade bara om att jag var nyfiken på vad de gör på förskolan. Jag förklarade även at 
för barnen att de hade rätt att säga ifrån om de inte ville att jag skulle observera dem.  

Jag informerade föräldrarna via ett anslag några dagar innan jag gjorde observationerna. I detta 
anslag (se bilaga 2) förklarade jag vad det var jag skulle göra och skrev att jag i texten kommer 
att avidentifiera alla inblandade. Vidare skrev jag att förskolorna inte kommer att beskrivas på 
ett sådant sätt att det går att förstå vilka de är. De har dessutom fått fingerade namn. Jag nämnde 
även att uppsatsen kommer att publiceras i databasen DIVA.  

All information jag samlat in har endast använts i min uppsats och inte till något annat. Under 
arbetets gång har jag förvarat insamlat material på ett sådant sätt att ingen utomstående kunnat 
komma åt det. Jag kan inte se att informanterna skulle kunna påverkas negativt av studien vare 
sig under eller efter arbetet. I min studie kan jag bara se att jag haft makt på ett sätt, nämligen att 
det är jag som tolkat vad jag sett. Barnen har ju inte fått någon möjlighet att kommentera det jag 
skrivit. 
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Beskrivning av förskolorna 

 
Både Regnbågen8 och Nyckelpigan är kommunalt drivna förskolor i Storstockholm. Regnbågen 
har 14 kvinnliga pedagoger som tillsammans ansvarar för 82 barn medan Nyckelpigan har 14 
kvinnliga och 2 manliga pedagoger som har ansvar för 93 barn. Gårdarna har stora likheter vad 
gäller lekutrustning, lekredskap, ytor och vegetation. 

Gården på Regnbågen 

Regnbågen har en mycket stor gård. Den sträcker sig runt hela huset men den del som är på 
baksidan består endast av en mindre asfaltsyta. På kortsidorna av byggnaden finns gräs- och 
asfaltsytor samt lite buskar. Den absolut största delen av gården där de flesta barnen höll till då 
jag var där består av en relativt stor grässlänt, mindre gräsytor samt asfalterade områden. I 
slänten finns en stor rutschkana. Intill den ligger en gungställning med två ”bebisgungor” och 
två bildäcksgungor. Utanför gungställningen finns även två fjädergungor. En bit ovanför ligger 
en stor sandlåda med en liten båt i. I närheten av sandlådan finns en lekstuga. Ungefär i mitten 
av gården finns en halvstor klätterställning och på en gräsplätt en bit därifrån står ett klätterträd.  

I redskapsförrådet finns sandleksaker, dockvagnar, bandyklubbor, bollar, många cyklar med 
mera. Cyklarna är av tre slag; sparkcyklar, robusta trehjulingar med plats för en samt 
trehjulingar med plats för en förare och två passagerare. 
 

 
Skiss över gården på Regnbågen. Ytor utan text är asfalterade. Skissen gör inga anspråk på att 
vara exakt eller skalenlig utan endast ge viss uppfattning om utformningen av gården. 
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Gården på Nyckelpigan 

Det finns en rejält tilltagen gård på framsidan samt en något mindre gård på baksidan av huset. 
På baksidan finns fyra eller fem bildäcksgungor, en liten, låg klätterställning samt en lite större 
och högre klätterställning med rutschkana. Dessutom finns en liten sandlåda och ett lok. Gården 
är i stort sett plan med undantag av en liten kulle. Den stora gården på framsidan huset är även 
den plan och består av asfalt och gräs. Det finns rätt gott om buskar som det går att leka i och 
kring, ett litet träd att klättra i samt en gräsplätt som fungerar som bandyplan. Dessutom finns 
en stor sandlåda, ett rejält skepp, en lekstuga, några bildäck och en fjädergunga med plats för 
två.  

I redskapsförrådet finns precis som på Regnbågen gott om cyklar av olika slag. De minsta 
cyklarna är av plast och har små hjul. Sedan finns det stålcyklar av två slag, dels robusta 
trehjulingar med plats för en, dels trehjulingar med plats för en förare och två passagerare. 
Utöver cyklar finns i förrådet bland annat dockvagnar, sandleksaker, bandyklubbor och bollar. 
 

 
 
Skiss över gården på Nyckelpigan. Ytor utan text är asfalterade. Skissen gör inga anspråk på att 
vara exakt eller skalenlig utan endast ge viss uppfattning om utformningen av gården. 
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Kapitel 4 Resultat  

Beskrivning av empiri  
En av de lekar som förekommer ofta under observationerna är något som jag benämner 
familjelek. Med detta menar jag en rollek där deltagarna leker att de är familjemedlemmar, 
vänner eller släktingar. Familjelekar kan utspela sig i olika typer av sammanhang och det kan 
ingå olika typer av redskap i lekarna, till exempel cyklar, dockvagnar och sandleksaker. 

Observation på Regnbågen 

De redskap som denna dag användes flitigast var cyklarna, alla tre sorter tycktes lika attraktiva. 
Det uppstod dock inga konflikter om cyklarna eftersom de var tillräckligt många för att alla som 
ville skulle få chans att cykla. Nästan hela tiden var någon cykel ledig. Cyklarna användes i 
ungefär lika stor utsträckning av både flickor och pojkar. Visserligen räknade jag inte exakt hur 
många flickor och pojkar som cyklade, men jag noterade ett ungefärligt antal i mitt schema. 
Cyklarna var inblandade i många olika lekar. Dels cyklade pojkar och flickor omkring för sig 
själva som en aktivitet i sig, dels skjutsade de varandra på de största cyklarna. Både flickor och 
pojkar agerade såväl passagerare som chaufför. Många barn använde cyklarna i rollekar där de 
fungerade som transportmedel för att ta sig mellan olika platser i leken. Det handlade oftast om 
familjelekar. Flera flickor lekte denna lek i enkönade grupper men jag såg också flera 
könsblandade grupper och även några pojkar som lekte en sådan lek på egen hand. Två av dessa 
pojkar cyklade bredvid varandra. Den yngre pojken var barn och den äldre var mamma. En 
pojke och en flicka lekte sopbil tillsammans en lång stund. Pojken körde medan flickan satt 
vänd bakåt hållandes i en liten piassavaborste.  

Dockvagnarna användes antingen i familjelekar eller kördes nedför slänten. Den sistnämnda 
aktiviteten var det bara pojkar som ägnade sig åt. En flicka och en pojke som hörde till de äldsta 
i gruppen lekte tillsammans i en lek med dockvagn och docka i stort sett hela tiden. I den lilla 
båten lekte en flicka och en pojke tillsammans med en yngre pojke. I sandlådan lagade en pojke 
och två flickor mat tillsammans. Både flickor och pojkar i olika åldrar ”målade” med vatten på 
lekstugan och på förskolebyggnaden. Tre flickor lekte en rollek i ett buskage i ett hörn av 
gården. Två pojkar lekte en rollek i lekstugan.  

De flesta lekarna tog jag endast del av genom att lyssna på barnens samtal men två yngre pojkar 
samtalade jag med. Jag såg dem i buskarna och blev lite nyfiken på vad de lekte. De hade en 
sparkcykel parkerad invid buskarna och den kallade den ena pojken för ”moppen”. Jag hade lite 
svårt att förstå vad den ena pojken sa men det framgick i alla fall att de lekte att buskarna var 
deras hem och att de just kommit hem med moppen. 
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Observation på Nyckelpigan 

Även på Nyckelpigan användes cyklarna flitigt men den dag jag var där förekom också många 
andra lekar. Inte heller här blev det några konflikter om cyklarna och oftast var det någon cykel 
som inte användes. Flera pojkar cyklade i kapp i olika omgångar både på de minsta och på de 
mellanstora cyklarna. Både pojkar och flickor skjutsade varandra på de största cyklarna. En 
flicka skjutsade runt två pojkar på en stor cykel och en annan flicka puttade på. Pojkarna och 
flickan som puttade på var glassförsäljare och flickan som körde var chaufför. Denna glassbil 
for runt länge. Flera flickor lekte familjelekar där cyklarna ingick i lekarna. De lastade på 
dockvagnar och andra leksaker bak på cyklarna eller kopplade fast dockvagnar framför cyklarna 
på olika sätt.  

Fem flickor lekte en familjelek i och utanför lekstugan där de bland annat lagade mat. En pojke 
lekte med dem vid ett tillfälle. En stund spelade fem av de äldre pojkarna bandy. Efter en liten 
stund närmade sig en yngre pojke och en yngre flicka spelarna. Till en början stod de och såg på 
men efter en liten stund hörde jag att de frågade om de fick vara med. De fick en jakande nick 
och verkade försöka inta platser på planen. Väldigt snart gick de därifrån. De började i stället 
hoppa fram med klubborna som om de vore kryckor. På skeppet lekte två flickor och en pojke 
en rollek. Två pojkar slog med bandyklubbor mot en förrådsvägg. En flicka som stod intill sa 
till dem att de inte fick göra så. Två pojkar fäktades mot varandra med en pinne i varje hand. 
Två flickor och tre pojkar lekte en fängelselek där målburarna som tidigare användes i 
bandyspelet fungerade som fängelsehåla.  

Vid ett tillfälle lekte fem-sex pojkar tillsammans i den stora klätterställningen på baksidan av 
gården. En pojke jagade de andra nedför rutschkanan, över en del av gården fram till en liten 
sandlåda. Där brottades ett par av dem, först på lek men sedan blev det lite hårdare tag och en av 
dem blev ledsen. Jaktleken upprepades några gånger tills den avbröts av en pedagog som 
uppmanade pojkarna att leka något annat. Pojkarna fortsatte att leka andra lekar, dock inte helt 
utan konflikter. Vid ett annat tillfälle lekte en flicka och fyra pojkar i den stora 
klätterställningen. Flickan var den som klättrade och hängde på de svåraste ställena. En flicka 
och två pojkar klättrade lika högt upp i klätterträdet. En stor grupp pojkar lekte poliser och 
skurkar. Efter en liten stund kom en flicka och sa att hon ville vara med. En av pojkarna sa först: 
Det finns redan fyra skurkar… sedan: … men Staffan9  kan vara polis så då kan du vara med. 
Därefter flöt leken på. 
 

                                                      
9 Staffan är ett fingerat namn. 
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Analys av empiri  
Jag har fått hjälp att förstå hur kategorisering av data kan gå till genom ett exempel i Fejes och 
Thornberg (2009) samt det sätt som Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelsson (2009) använt 
sig av för att dela in sina data i teman.  

Jag kommer i analysen använda mig av en del av de begrepp som jag beskrivit i kapitel två 
under rubrikerna genusteoretiskt perspektiv samt tidigare forskning. Dessa är genusordning och 
särskiljande (Hedlin, 2006), gränsöverskridande (Karlsson, 2003; Ärlemalm-Hagsér & 
Pramling-Samuelsson, 2009), genusifierad (Hedlin, 2006; Fagrell, 2000), genusregim och 
genustrygghet (Connell, 2003), gemensam lek (Löfdahl, 2004), genusidentitet (Connell, 2003) 
samt att positionera sig (Eidevald, 2009). Begrepp som har med utemiljön att göra och som jag 
kommer att använda mig av är fysiskt och mentalt rörelseinriktade lekar (Mårtensson, 2004). 
Jag har valt att analysera och tolka de mönster jag fått fram i resultatet under olika teman som 
får utgöra rubriker. Dessa benämns som följer: 

 Genusordning/särskiljande  
 Stereotypa förväntningar  
 Gemensamma lekar  
 Gränsöverskridande  
 Genusregimer och genustrygghet  

Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelsson (2009) beskriver i sin studie att flera olika 
genusstrukturer existerar parallellt i barns lek. Dessa återspeglas i nedan analyserade teman. 
 

Leken som ett iscensättande av samhällets 
genusordning/särskiljande 

Aktiviteter som i hög grad engagerar endast flickor eller endast pojkar kan ses som en spegling 
av samhällets genusordning, det vill säga ett särskiljande. Sådana aktiviteter kan ses som 
genusifierade och uppvisar tecken på stereotypa mönster.  

Ett tydligt exempel på en genusifierad aktivitet var bandyspelandet på Nyckelpigan. Aktiviteten 
bandy kan upplevas som något som passar pojkar eftersom det är en lagsport (Fagrell, 2000). 
Särskilt de pojkar som uppfattas som snabbast vilket oftast sammanfaller med äldst och de med 
hög status i pojkgruppen ses av både flickor och pojkar som de som är bra på denna sport enligt 
min tolkning av Fagrell (2000). Sport är dessutom en aktivitet att ägna sig åt utanför hemmet, 
något som pojkar kanske förväntas göra i högre grad än flickor. Då en yngre pojke och en yngre 
flicka försiktigt närmar sig och lite trevande försöker ta sig in i spelet, möter de genast 
svårigheter. Visserligen blir de inte nekade att delta, men eftersom de inte vet vilka positioner 
de ska inta i förhållande till de andra barnen, ger de snabbt upp. Även om de blir insläppta i 
spelet, får de inte riktigt chans att vara med på allvar. Jag tolkar det som att barnen har olika 
förväntningar på varandra och detta är en av de faktorer som kan påverka hur de positionerar 
sig i gruppens aktivitet (Eidevald, 2009). De två yngre barnen är dock kreativa och använder 
bandyklubborna som kryckor i en helt annan lek. Bandyn är en fysiskt rörelseinriktad aktivitet. 
En del barn, möjligen fler flickor, kan ha svårare att finna sin plats i denna typ av aktivitet än 
andra barn (Mårtensson, 2004).   
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Ett annat men mindre tydligt exempel är kappcyklingen som ägde rum på Nyckelpigans gård. 
Här handlar det om att vara snabbast. Att flickorna inte deltog i denna aktivitet skulle kunna 
bero på att de hade svårt att identifiera sig som flickor i detta tävlingsmoment (Fagrell, 2000). 
Det kunde naturligtvis även vara så att de helt enkelt inte var intresserade. De två pojkar som 
fäktades med pinnar kan också ses som exempel på särskiljande, eftersom att slåss/kämpa med 
olika tillhyggen kan ses som hörande till manlighetens arena utifrån samhällets genusordning 
(ibid.).  

På Nyckelpigan jagade en pojke de andra och ett par av dem brottades. Brottning är också ett 
exempel på en aktivitet som kan ses som genusifierad och ett uttryck för manlighet. Eftersom 
brottning betraktas som en manlig aktivitet är det nog inte så vanligt att flickor uppmuntras till 
det på förskolan. Det är också troligt att många flickor inte identifierar sig med denna aktivitet 
och/eller upplever att det är svårt samt att de inte tror sig om att besitta den styrka10 som krävs. 
(Fagrell, 2000). 
 
Under denna rubrik kunde jag bara finna en typ av lek som skulle kunna förstås som 
genusifierad för flickornas del, dock bara på Nyckelpigan. Det var familjelekar och ”laga-mat-
lekar” som bara flickor ägnade sig åt. De flickor som använde cyklarna i sina familjelekar, var 
mycket uppfinningsrika då det gällde att komma på lösningar för att kunna transportera 
dockvagnar och andra redskap som de använde i leken. Denna kompetens kan hänföras till det 
tekniska området och kan i den rådande genusordningen ses som en manlig egenskap.  

I temat genusordning/särskiljande framträder ett genusmönster där lagsport, tävlingsmoment 
och att använda sig av sin styrka förknippas med egenskaper som tillskrivs pojkar i högre 
utsträckning än flickor. Alla de aktiviteter jag nämnt som genusifierade på det manliga området 
är fysiskt rörelseinriktade. En del barn, både flickor och pojkar, kan ha svårare att finna sin plats 
i sådana aktiviteter än de barn som redan känner sig hemma där (Mårtensson, 2004). 

Leken som upprätthållande av stereotypa förväntningar 

Här återfinns lekar samt beteenden i leksammanhang som uppvisar ett mönster av beständighet. 
Även under detta tema avspeglas samhällets genusordning.  

Familjelekar i allmänhet och ”laga-mat-lekar” i synnerhet, engagerade i högre grad flickor än 
pojkar, särskilt tydligt blev detta på Nyckelpigan. Detta skulle kunna bero på att pojkarna 
möjligen har svårare att identifiera sig med aktiviteter som utspelar sig i hemmiljö och handlar 
om att sköta om små barn. Trots att många män i dagens familjer lagar mat och tar hand om små 
barn, är det fortfarande kvinnor som grupp som axlar det stora ansvaret för hem och familj. 
Hemmet kan på detta sätt ses som i första hand en kvinnlig arena (Bäck-Wiklund & Bergsten, 
1997). Vuxna utgör ju trots allt barnens förebilder (egna tankar) och dessutom har pedagoger 
ofta stereotypa förväntningar på vad barnen ska leka och hur de ska agera. Flickor som grupp i 
förskolan förväntas – som jag redovisat under rubriken tidigare forskning – vara snälla och 
skötsamma. Det är inte ovanligt att de agerar ”hjälpfröknar” som håller reda på de ”stökiga 
pojkarna” (Olofsson, 2007; Månsson, 2000). Ett exempel på flickor som regelupprätthållare var 

                                                      
10 Så vitt jag vet finns det inga eller mycket marginella skillnader i styrka hos flickor och pojkar i 

den åldern men som Mårtensson (2004) skriver så tror både flickor och pojkar att flickor är 

svagare än pojkar. 
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då två pojkar stod och slog med bandyklubbor mot en förrådsvägg. En flicka sade då åt dem att 
de inte fick göra så.  

Under temat stereotypa förväntningar syns tecken på aktivitetsval som kan förstås utifrån det 
faktum att det omedvetet finns förväntningar på flickor att leka ”lugna lekar”. Dessa kan 
betecknas som mentalt rörelseinriktade lekar. De behöver inte nödvändigtvis vara knutna till en 
plats, utan kan utspela sig på flera platser men dessa är då desamma leken igenom till skillnad 
mot de fysiskt rörelseinriktade lekarna som inte är beroende av bestämda platser. Det kan också 
tänkas att många flickor väljer familjelekar för att de i större utsträckning än pojkar identifierar 
sig med arbete som rör hem och barn.  

Det finns i förskolan föreställningar om att flickor är mer mogna att ta ansvar (Eidevald, 2009) 
och de förväntas följa reglerna. Det kan tänkas att de identifierar sig med vuxenvärlden på detta 
område och att de därför även ser till att andra, främst pojkar, följer reglerna.  
 

Gemensamma lekar   

Under denna rubrik har jag valt att analysera lekar där flickor och pojkar leker tillsammans i 
grupper om minst tre.  

Familjeleken var en aktivitet där det på Regnbågen var ganska vanligt att pojkar och flickor 
lekte tillsammans. 11 Cyklar, dockor och dockvagnar var redskap som ingick i många av dessa 
lekar. Även att skjutsa varandra på cyklarna var en i hög grad gemensam lek som antingen 
kunde ingå i någon rollek eller vara en lek i sig själv. På Nyckelpigan vill jag särskilt lyfta fram 
glassbilen som framfördes av en flicka och där två pojkar och en flicka var glassförsäljare. Av 
de sistnämnda tre agerade flickan även ”hjälpmotor”. Denna lek skulle möjligen kunna 
kategoriseras som gränsöverskridande, men jag har valt att ta med den här. Det som är intressant 
är att flickan som kör tycks ha en ledarroll och att flickan som puttar på har möjlighet att 
identifiera sig som stark (min tolkning). Pojkarnas roller upplever jag i förhållande till detta som 
mer passiva.  

En annan gemensam lek var fängelseleken på Nyckelpigan där två flickor och tre pojkar lekte 
tillsammans. Jag hann bara se en kort sekvens av denna lek eftersom barnen avbröt då det var 
dags att gå in och äta lunch. En aktivitet som jag såg en flicka och två pojkar ägna sig åt var att 
klättra i träd. För flickans del skulle klättrandet kunna ses som gränsöverskridande, då det kan 
förknippas med mod och fysiska utmaningar och därmed platsa på manlighetens arena (Fagrell, 
2000). Jag har ändå valt att placera denna aktivitet under temat gemensam lek då den befinner 
sig i ett gränsland.   

I ”polis- och skurkleken” på Nyckelpigan deltog till en början bara pojkar. Då en flicka ville 
vara med tycktes först alla roller redan upptagna, (…det finns redan fyra skurkar) men pojken 
som sade detta fann snabbt en lösning för att flickan skulle kunna vara med. Han kom på att en 
av de andra pojkarna kunde vara polis i stället och då blev en ”skurkroll” ledig. Detta visade på 
en vilja att släppa in andra i leken, även om denna andra råkade vara en flicka. Dock tycktes 

                                                      
11 Familjelek finns även med under temat stereotypa förväntningar. Då handlar det om att jag 

kodat den form familjeleken tar på Nyckelpigan främst som en ”flickaktivitet”. Betoningen ligger då 

på ”laga-mat-lekar”. 
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polisrollerna inte vara möjliga för den nya deltagaren att få. Om det hade att göra med att det 
var en flicka som ville vara med eller om det hade blivit likadant om en till pojke velat vara med 
är omöjligt att veta. Det skulle dock kunna tänkas att polisyrket i barnens föreställningsvärld 
endast förknippas med män och att flickor därför inte passar som poliser i leken. Att flickan 
väljer att vara med i denna lek skulle även kunna betecknas som gränsöverskridande, då hon 
tycks välja helt efter intresse.  

I detta tema synliggörs jämbördiga möten i lekar som – med undantag av ”polis- och 
skurkleken” – för betraktaren åtminstone inte ytligt sett innehåller maktpositioner. Barnen 
förhandlar om innehåll och roller i leken. Dock bör tilläggas att eftersom jag inte alltid var inom 
hörhåll så kan det mycket väl vara så att flickor eller pojkar styrde över det motsatta könet i 
lekarna. Även då jag hade möjlighet att höra vad barnen sa, kan det förstås ha utspelat sig 
subtila maktspel mellan enskilda flickor och pojkar eller mellan pojkar och flickor som grupp. 
Rollfördelandet i ”polis- och skurkleken” kan dock ses som ett maktutövande. 
 

Leken som gränsöverskridande aktivitet 

I denna kategori har jag valt att placera lekar där barn uppträder på ett sätt som enligt tidigare 
forskning (till exempel Karlsson, 2003) inte förväntas av dem utifrån deras kön och/eller där en 
flicka och en pojke leker tillsammans under lång tid.  

Flickan och pojken på Regnbågen som under mycket lång tid lekte med en docka och en 
dockvagn samt flickan och pojken på samma förskola som lekte att de åkte på en sopbil är 
exempel på barn som ägnar sig åt gränsöverskridande aktiviteter genom att de under lång tid 
leker med ett barn av motsatt kön. Dessa två områden kan dessutom ses som genusifierade. På 
Nyckelpigan var det en flicka och fyra pojkar som klättrade i den stora klätterställningen. 
Flickans beteende kunde ses som gränsöverskridande eftersom det var hon som klättrade högst 
och hängde på de svåraste ställena. Hon uppvisade alltså egenskaper som styrka och mod som 
både pojkar och flickor förknippar med pojkar och män (Fagrell, 2000).  

De två pojkarna på Regnbågen som lekte en familjelek där den äldre var mamma åt den yngre, 
överskrider verkligen gränser eftersom de ser det som något naturligt att i leken kunna inta det 
motsatta könets position (min tolkning). I ett samhälle där mannen är norm och det manliga 
värderas högre än det kvinnliga, kan denna lek troligen endast möjliggöras i ett rådande klimat 
av genustrygghet. Pojkar som kan inta roller med kvinnliga karaktärer och flickor som kan göra 
det motsatta, breddar sin lekrepertoar. Genom att i leken sätta sig in i andra karaktärers liv, kan 
barn få en ökad förståelse för andra människors sätt att vara och tänka (Knutsdotter Olofsson, 
2003).  

Här syns flera exempel på barn som gör otraditionella val i sina lekar och aktiviteter. Att de 
vågar göra detta kan ha att göra med en rådande genustrygghet på förskolan men det kan 
naturligtvis också bero på att just dessa barn har en styrka i sig själva att välja helt efter vad de 
själva vill utan att påverkas av vad andra barn säger eller gör.  
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Leken som ett uttryck för skilda genusregimer och genustrygghet 

Jag har valt att använda denna rubrik för att göra en jämförelse mellan de båda förskolorna . 
Sammanfattningsvis kunde jag inte se några stora skillnader i lekmönster på de två förskolorna. 
Det som skiljde sig åt var dock att både flickor och pojkar lekte familjelekar på Regnbågen, 
medan det på Nyckelpigan endast var flickor som lekte denna typ av lekar den dag jag var där. 
Intressant var också att jag observerade flera lekar som innehöll gränsöverskridande på 
Regnbågen men bara en på Nyckelpigan. Cyklarna användes på Regnbågen av både flickor och 
pojkar i familjelekar, vilket inte var fallet på Nyckelpigan. På Regnbågen förekom även något 
fler lekar där pojkar och flickor lekte tillsammans än på Nyckelpigan. Varken flickor eller 
pojkar tävlade med cyklarna på Regnbågen. Det gjorde däremot flera av pojkarna på 
Nyckelpigan.  

Dessa observerade skillnader skulle möjligen kunna förstås som ett uttryck för att det råder 
olika genusregimer på de bägge förskolorna. Det skulle kunna vara så att det råder en mer 
tillåtande och uppmuntrande inställning från pedagogernas sida på Regnbågen, som leder till att 
fler barn vågar sig på gränsöverskridande lekar och aktiviteter. Det kan även tänkas att eftersom 
verksamheten på Regnbågen genomsyras av ett genustänk, så blir barnen också friare i sina 
lekar och begränsas i mindre utsträckning av stereotypa förväntningar än vad som är fallet på 
Nyckelpigan. Detta kan förstås utifrån begreppet genustrygghet. Att skillnaderna ändå är ganska 
små kan bero på att jag endast observerade utelek som ju har visat sig generellt mindre 
könsstereotyp än lek inomhus (Norén-Björn, 1999). Det kan också tänkas att en genusmedveten 
pedagogik faktiskt inte alls påverkar barnens lekar. 
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Kapitel 5 Diskussion 

Syftet med studien var att få syn på mönster i barns lek på två olika förskolor utifrån ett 
genusteoretiskt perspektiv, samt att se om det gick att upptäcka någon skillnad mellan de två 
förskolorna i studien i detta avseende. Frågeställningarna var: 
 

1. Vilka mönster går att se i leken; Är det någon skillnad mellan pojkars och flickors sätt 
att leka och använda lekredskapen? Leker flickor och pojkar tillsammans eller i 
enkönade grupper?  

2. Förekommer någon form av gränsöverskridande vad gäller att bryta stereotypa normer 
för vad och med vem flickor och pojkar förväntas leka?  

3. Går det att se exempel på så kallade genusifierade aktiviteter?  
4. Är det någon skillnad i dessa aspekter mellan de två olika förskolorna?  
 

Jag upplever att jag fått svar på mina frågeställningar. Jag har kunnat se tendenser till att pojkar 
som grupp rör sig över större ytor på gården i sina lekar och att de i högre grad än flickorna 
ägnar sig åt fysiskt rörelseinriktade lekar. Detta är också något som framkommer i tidigare 
forskning (Mårtensson, 2004; Engdahl, 2005). Då det gäller lekredskap var det främst i lekar 
med dockvagnarna som det gick att se tydliga skillnader mellan flickors och pojkars 
användning. På Nyckelpigan användes de uteslutande av flickor och då bara i familjelekar 
medan både pojkar och flickor använde vagnarna på Regnbågen. Där var det några pojkar som 
släppte vagnarna nedför en slänt medan flickorna och ett par pojkar använde dem i familjelekar. 
Cyklarna användes också på delvis olika sätt av flickor och pojkar, till exempel var det bara 
pojkar som cyklade ikapp. Både Mårtensson (2004) och Engdahl (2005) beskriver i sin 
forskning att redskapen används på olika sätt av pojkar och flickor. Det förekom en hel del 
tillfällen där flickor och pojkar lekte tillsammans, men enkönade aktiviteter var också vanliga. 
När det gäller gränsöverskridande kunde jag se flest exempel på detta på Regnbågen. Det skulle 
kunna tolkas som att barnen där upplever en större genustrygghet än barnen på Nyckelpigan.  

Jag har vidare gett exempel på några genusifierade aktiviteter och belyst dem i förhållande till 
tankar om särskiljande (Hedlin, 2006), genusifiering (Hedlin, 2006; Fagrell, 2000) samt 
positionering (Eidevald, 2009).  Det handlar även om att kunna eller inte kunna identifiera sig 
med en lagsport som enligt både flickor och pojkar ”passar pojkar bäst” (Fagrell, 2000). Även 
om de två yngre barnen blev insläppta i bandyspelet på Nyckelpigan, tolkar jag det som att de 
inte riktigt fick chans att vara med. Det tycktes som om ingen riktigt betraktade dem som 
potentiella medspelare eftersom de inte verkade insatta i ”spelkulturen”. Detta kan ha lett till en 
osäkerhet som gjorde att de valde att gå därifrån. Här kan det vara intressant att reflektera över 
vilken betydelse barnens ålder kan ha haft. När går det att se tecken på att barns beteende styrs 
mot det stereotypt ”flickiga” eller ”pojkiga”? 

Slutligen har jag jämfört resultaten från de två förskolorna och fått syn på vissa skillnader. Att 
lekarna på Regnbågen uppvisar ett mönster med mer gränsöverskridande och fler gemensamma 
lekar än vad som är fallet på Nyckelpigan skulle kunna bero på en mer uppmuntrande 
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inställning från pedagogerna och ett öppnare förhållningssätt till dessa aktiviteter. Det handlar i 
så fall om olika genusregimer. Jag upplevde att pedagogerna på Regnbågen rörde sig mer över 
gården och intresserade sig något mer för vad barnen lekte än på Nyckelpigan. Detta skulle 
kunna bidra till att skapa den genustrygghet som behövs för att gränsöverskridande ska kunna 
komma till stånd. En tänkbar orsak till att skillnaderna mellan de båda förskolorna var så små 
skulle kunna vara att gården och redskapen på Nyckelpigan faktiskt inbjuder till gemensamma 
lekar över könsgränserna. En av pedagogerna antydde nämligen att de i viss mån försökte tänka 
ur ett genusperspektiv vid planeringen av den pedagogiska miljön. 
 

Ett viktigt resultat i denna studie är att flickor och pojkar i relativt stor utsträckning faktiskt 
leker med varandra på ett varierat sätt och att de inte befinner sig i skilda världar vad jag kunnat 
se.  

Eftersom jag i min studie valt att endast observera hur barnen agerar och inte hur pedagogerna 
förhåller sig, kan jag ha gått miste om intressanta data som skulle ha kunnat förklara 
skillnaderna mellan lekmönstrena på gårdarna. Resultaten i Eidevalds studie (2009) visar att 
pedagogerna på den genusmedvetna förskolan i princip inte bemötte barnen annorlunda än på 
den andra förskolan, vilket även skulle kunna gälla pedagogerna på de förskolor där jag gjort 
observationer. I så fall beror skillnaderna på tillfälligheter eller andra faktorer än pedagogernas 
förhållningssätt. 

Slutsatser 
Sammantaget visar resultaten i min studie exempel på hur skapande av genus i interaktion 
mellan barn kan se ut idag på en svensk förskola. Här återfinns hela spektrat av varierande 
beteenden, alltifrån det särskiljande till det gränsöverskridande. Möjligheterna att skapa sin 
identitet i relation till genus påverkas givetvis av förväntningar från vuxna och andra barn i ett 
kulturellt sammanhang. I en genusregim som erbjuder mångfald och bredd i föreställningar om 
hur pojkar och flickor kan vara och uppmuntrar till gränsöverskridande, får barn både på grupp- 
och individnivå en stor frihet att forma sin genusidentitet oberoende av traditionella värderingar 
av manligt och kvinnligt. För att ytterligare hjälpa barnen i denna process är det viktigt att 
stimulera deras fantasi och kreativitet på så många olika sätt som möjligt. Egenskaper som ses 
som nödvändiga för barn för att våga gå mot normerna och lyckas med sitt gränsöverskridande 
är nämligen bland annat problemlösningsförmåga, påhittighet och fantasifullhet (Karlssson, 
2003). 

Betydelse  
Resultatet i denna studie är intressant på så sätt att det belyser genusmönster som kan vara 
utgångspunkt för diskussioner på förskolor angående pedagogers förhållningssätt och syn på 
kön (Eidevald, 2009) samt miljöns utformning (Mårtensson, 2004). Studien kan 
förhoppningsvis väcka tankar hos arbetslag kring hur de kan skapa förutsättningar för en 
genustrygghet som kan leda till att alla barn vågar inta alla tänkbara positioner i olika 
sammanhang. Ett sätt för pedagoger att skapa dessa förutsättningar är att vidga sin egen könsroll 
och vara en förebild som visar att vuxna både kan spela bandy och dansa, spika och sy, oavsett 
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om de är kvinnor eller män. Ett annat är förstås att göra sig medveten om sitt eget bemötande av 
barnen. 

 

Genusmedveten pedagogik  
Forskning visar (Eidevald, 2009; Månsson, 2000; Henkel, 2006) att i princip alla pedagoger i 
förskolan tror att de bemöter pojkar och flickor på samma sätt men detta stämmer inte. För att få 
syn på omedvetna handlingar behövs nog att pedagogerna videofilmar sig själva i olika 
situationer. Endast genom kritisk granskning och diskussion av de filmade situationerna, kan 
olika bemötande av pojkar och flickor medvetandegöras. Att medvetandegöra är ett första 
nödvändigt steg som måste tas om en förändring ska kunna ske i riktning mot en 
genusmedveten pedagogik (Eidevald, 2009).  

Det krävs vidare en förändrad syn på könsidentiteter. Om pedagoger kan skapa sig en bredare 
syn på manligt och kvinnligt finns chansen att komma bort från det dikotoma synsättet. En 
alternativ syn skulle då kunna vara att det finns många sätt att vara flicka och pojke på. Om en 
mängd olika maskuliniteter kan existera samtidigt, behöver inte gruppen pojkar klumpas ihop 
som varande på ett visst sätt (Connell, 2003). Även om Connell i detta sammanhang endast talar 
om män, läser jag mellan raderna att detta ska förstås på samma sätt för kvinnor. Flickor kan 
skapa sin könsidentitet utifrån en stor variation av femininiteter (mitt begrepp). Detta ser jag 
dock i viss mån fortfarande som en inlåsning i olika fack, även om det finns fler än två att välja 
på. Eidevald (2009) skriver om en alternativ diskurs där varje flicka och pojke kan vara på helt 
olika sätt vid olika tillfällen och vid olika situationer, beroende på en mängd faktorer som till 
exempel gruppsammansättning, miljö och bemötande av andra barn och vuxna.  

Min erfarenhet är att pojkar som brottas på förskolan ofta betraktas som besvärliga och 
störande. Om det finns en manlig pedagog i arbetslaget kan övriga tycka att det är okej om han 
brottas med de pojkar som vill. Jag anser dock att brottningslekar är ett utmärkt sätt för båda 
könen att få träna på att använda sin styrka men utan att skada någon. Då handlar det förstås om 
att lära ut justa regler och tillämpa dessa. I en sådan situation tränas barnen naturligtvis även på 
att vara lyhörda och kunna avbryta då den de brottas med inte längre vill. Det är också ett 
utmärkt tillfälle för barn att i praktiken få uppleva att flickor inte alls är fysiskt svagare än 
pojkar, en föreställning som starkt lever i både pojkars och flickors tankevärld (Fagrell, 2000). 
Jag skulle gärna se fler pedagoger, även kvinnor, som lekbrottas med både pojkar och flickor. 
Det kan vara ett sätt att lära känna och använda sig av sin kraft och smidighet på ett bra sätt så 
länge det är ”på lek”. Leken får dock inte övergå i allvar och bli ett uttryck för makt där den ena 
parten får ett övertag.  

Barn är enligt min erfarenhet precis som vuxna i hög grad vanemänniskor. De väljer ofta att 
göra saker de redan kan och som de känner sig trygga med. Det är också vanligt att de väljer att 
göra samma sak som kompisarna, i stället för att välja utifrån intresse. Den som till exempel 
aldrig har spelat bandy kanske har en föreställning om att det är svårt eller tråkigt. Det kan 
också vara så att en del barn undviker att prova vissa saker för att de tror att kompisarna ska 
tycka att det de valt är fånigt. Detta gäller kanske i extra hög grad för pojkar, då vissa aktiviteter 
uppfattas som ”tjejiga” i bemärkelsen töntiga. För att i någon mån komma bort från detta krävs 
ett medvetet arbetssätt och ett synsätt som inte leder till begränsningar utifrån kön.  
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Eftersom det ingår i förskolans uppdrag att vidga flickors och pojkars erfarenheter och motverka 
traditionella könsroller, är det nödvändigt att som pedagog få upp ögonen för hur könsskapande 
förskoleverksamheten är. Med en vidare syn på manligt och kvinnligt kan en mängd varierande 
positioner för flickor och pojkar bli möjliga. För att detta ska kunna ske krävs dock att 
genusfrågor lyfts fram på ett mycket mer medvetet sätt i lärarutbildningen anser jag. För att 
undgå att fastna i en förlegad syn på kön bör det som jag ser det tolkas utifrån ett 
poststrukturalistiskt perspektiv. Tankegångarna i detta perspektiv erbjuder de största 
möjligheterna att vända och vrida på begreppen samt innebär ett ständigt omtolkande. Det gör 
till skillnad mot många andra perspektiv inte anspråk på att en gång för alla fastslå en sanning 
som gäller för alla i alla situationer.  

Mot bakgrund av det poststrukturalistiska perspektivet som Eidevald (2009) använder sig av 
finns inget rätt eller fel och inga absoluta sanningar som kan beskriva världen och människan. 
Det tolkar jag som utgångspunkt för att möta varje individ förutsättningslöst oavsett kön. Dock 
inte på det sätt som den gör som är omedveten om de rotade genusföreställningar som finns och 
som leder till olika bemötande av och förhållningssätt gentemot flickor och pojkar. Det gäller att 
inte halka ned i fällan med att förklara allt med att individer är eller agerar på ett visst sätt utan 
att samtidigt se att det faktiskt finns förklaringar utifrån genus som påverkar oss alla och som 
ingen kan svära sig fri ifrån. 

Reflektion över forskningsprocessen 
Det var knepigt i början då jag fick ändra inriktning på mitt arbete på grund av att jag inte fick 
tillgång till det fält och fenomen jag egentligen tänkt undersöka. Det kändes tungt att behöva gå 
tillbaka flera steg i processen och stressigt innan jag fått klartecken för de observationer jag 
skulle göra. Trots allt var det kanske bra för jag hade kanske inte fått så mycket analyserbart 
material utifrån mina första tänkta frågeställningar. Då jag väl kommit igång med mina nya 
frågor har det dock känts alltmer spännande att få analysera resultatet och i samband med det gå 
in djupare i litteraturen. Jag har lärt mig att det är bra att redan tidigt fundera över 
forskningsfrågorna och ta reda på om det är möjligt att få tillgång till fältet.  

Som jag tidigare nämnt hade det kunnat vara bra att videofilma, då jag hade haft chans att 
upptäcka saker jag inte hann se nu. Då hade även analysen kunnat bli djupare. Den studie jag 
har gjort kan ses som nedslag i en liten del av verksamheten på två förskolor och är inte 
generaliserbar till annan förskoleverksamhet. Det har heller inte varit mitt syfte. Däremot kan 
den kanske bekräfta något av det som forskning på området beskriver.  

Jag upplever att valet av metod var det mest lämpade i förhållande till frågeställningen. Ett 
problem är förstås att jag har observerat vid så få tillfällen. Med mer data från fler tillfällen hade 
jag kunnat få ett fylligare material att analysera. Då hade det också varit intressant att observera 
pedagogernas förhållningssätt gentemot barnen i leken. Under den korta tid jag var ute på fältet 
uppstod ytterst få tillfällen med interaktion mellan barn och pedagoger, eftersom leken flöt på 
bra ändå. Med fler observationstillfällen hade det kanske uppstått fler interaktioner som kunnat 
visa på pedagogernas dolda förväntningar. Det hade i så fall gett ett kompletterande material att 
analysera. Även om jag har försökt förhålla mig neutral är jag medveten om att mina 
förväntningar på vad jag skulle kunna se, har påverkat det jag sett på ett selektivt sätt.  
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Jag är medveten om att resultatet från observationen på Nyckelpigan är något mer detaljerat. 
Detta kan dels bero på att jag upplevde att cykellekarna var mer i fokus där och att variationen 
av andra aktiviteter därför inte blev lika stor. Det kan också ha att göra med att jag inte var lika 
skärpt som observatör på Regnbågen och kanske därför missade intressanta lekar. 
 
Så här i efterhand tänker jag att barnens röster saknas i min studie. Det hade visserligen blivit 
för omfattande men hade varit intressant att genomföra barnintervjuer.   

Vidare forskning 

Denna studie har lett till en mängd nya frågor. Först och främst vore det intressant med fler 
studier i förskolan ur ett poststrukturalistiskt perspektiv för att lyfta fram alternativa sätt att se 
på kön och genus. Vidare vore det intressant med studier kring hur förskolegårdars utformning 
kan påverka pojkar och flickor till fler gemensamma lekar samt utmana till gränsöverskridande 
och att prova fler olika roller. Sist men inte minst skulle jag vilja veta mer om hur barn själva 
ser på genus och genusarbete. Det skulle vara spännande om någon förskola var intresserad av 
att dra igång ett genusarbete där barnens delaktighet från början vore självskriven samt följa upp 
det arbetet med barnintervjuer och observationer för att se vad det kan leda till. Genom att 
lyssna på barnens erfarenheter och idéer skulle nog många nya pedagogiska tankar kunna födas. 
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Bilaga 1 

Observationsschema 
  
Vilka lekar leker barnen? 
Var leker de? 
Vilka redskap används och på vilket sätt? 
Leker flickor och pojkar var för sig eller tillsammans? 
Överskrider barnen gränser? 
Är några aktiviteter tydligt genusifierade? 
 
                

Nyckelpigan 

Observation 

Aktivitet 

Plats Redskap Hur? Deltagare Övrigt 

cykla som del i 
rollek 
(glassbil) 

hela gården cyklar stora cyklar 
omkring 
och säljer 
glass 

två flickor 
och två 
pojkar 

flickorna mest 
aktiva 

cykla som del i 
rollek (familj) 
 
 
 
 

hela gården cyklar stora 
& 
medelstora 
dockor 
dockvagn 

cykeln 
används 
för att 
skjutsa 
varandra 
samt 
dockor 
och 
vagnar 
 

endast 
flickor 

flickorna  
uppfinningsrika då 
det gäller att  lasta 

cykla ikapp 
 
 

asfaltsplan 
framför huset 

cyklar små 
och 
mellanstora 

 endast 
pojkar 

tävlingsmoment 

cykla som 
aktivitet i sig/ 
skjutsa någon 
 

hela gården skjutsa på 
stora cyklar, 
åka på alla 

 både flickor 
och pojkar i 
lika stor 
utsträckning 

 

bandy gräsplätt klubbor, boll 
och målburar 

spel i lag  endast 
pojkar 

utpräglat 
genusifierad 
aktivitet 



 

Nyckelpigan 
Observation 
 
Aktivitet 

Plats Redskap Hur? Deltagare Övrigt 

familjelek/ 
matlagning 

Utanför 
lekstuga samt 
vid stockar 

sandleksaker, 
naturföremål 

 endast 
flickor 

genusifierad 
aktivitet 

jaga/brottas baksidan av 
huset vid stor 
klätterställning 

 en pojke 
jagar de 
andra flera 
gånger 

endast 
pojkar 

Genusifierad 
aktivitet 

klättra i träd ett klätterträd    en flicka och 
två pojkar 

i viss mån 
gränsöverskridande 
för flickans del 

polislek halva gården  poliser 
fångar 
skurkar  

till en början 
endast 
pojkar, men 
sedan även 
en flicka 

i viss mån  
gränsöverskridande
för flickans del 

klättra i 
klätterställning 

stor 
klätterställning 
på baksidan av 
huset 

 klättra på 
svåra 
ställen 

en flicka och 
fyra pojkar 

gränsöverskridande 
för flickan 

rollek på 
skeppet 

skeppet   två flickor 
och en pojke

 

fängelselek gräsplätt målburar fångas och 
sättas i 
fängelse 

två flickor 
och tre 
pojkar 

 

 



 

 

Regnbågen 
Observation 
 
Aktivitet 

Plats Redskap Hur? Deltagare Övrigt 

cykla som 
del i rollek 
(sopbil) 
 

stora delar av 
gården 

stor cykel 
samt liten 
borste 

cyklar 
omkring 
och sopar 
under lång 
tid 

en flicka och 
en pojke 

gränsöverskridande 
för båda 

cykla som 
del i rollek 
(familj) 

hela gården stora cyklar  både flickor 
och pojkar i 
olika 
konstellationer

gemensamma samt 
enkönade lekar 

cykla som 
del i rollek 
(familj) 

mitten av 
gården 

cyklar cyklar 
intill 
varandra 
och 
samtalar 

två pojkar gränsöverskridande 
för båda 

cykla som 
aktivitet i 
sig/skjutsa 
någon 

hela gården skjutsa på 
stora cyklar, 
åka på alla 

 både flickor 
och pojkar 

 

familjelek/ 
matlagning 
 

sandlådan, 
liten 
klätterställning 

sandleksaker, 
naturföremål 

 mest flickor 
men även 
pojkar 

 

familjelek 
med docka 

hela gården docka, 
dockvagn 

 en pojke och 
en flicka 

gränsöverskridande 
för båda, men mest 
för pojken 

köra 
dockvagnar 
nedför slänt 

grässlänten dockvagnar  endast pojkar alternativ 
användning av 
vagnar 

rollek 
buskage 

hörn av gården naturföremål  tre flickor  

rollek 
lekstuga 

lekstugan   två pojkar  

hemlek 
buskage 

buskage vid 
staket 

naturföremål 
samt en 
sparkcykel 

 två pojkar  



 

Bilaga 2 

INFORMATION TILL ALLA 
FÖRÄLDRAR/VÅRDNADSHAVARE 
 

Jag heter Petra Kjellberg och går tredje året på 
Lärarprogrammet, Stockholms Universitet. Min inriktning 
heter ”Lek, idrott & rörelse” och den täcker in åldrarna ett 
till tio år. Just nu skriver jag en uppsats på 15 poäng. I den 
ska jag försöka analysera lekmönster ur ett 
genusperspektiv. Några frågor jag ställer mig är bland 
andra: Vilka lekar leker flickor respektive pojkar? Vilka 
leksaker/redskap använder de och på vilket sätt? Leker 
flickor och pojkar tillsammans med varandra eller i 
grupper utifrån kön? För att försöka få svar på dessa 
frågor kommer jag att göra en observation nu på 
tisdag den 27/4 under förmiddagen. Jag kommer endast 
att observera och på plats anteckna det jag ser. Jag 
kommer alltså inte att videofilma eller spela in ljud. Då jag 
bearbetar materialet i min uppsats kommer jag inte att 
nämna några barns eller pedagogers namn och inte heller 
beskriva förskolan så att den går att identifiera. Materialet 
kommer heller inte att användas på något annat sätt än i 
min uppsats. Jag följer alltså vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer för humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning. Om ni har några frågor 
angående min observation så får ni gärna kontakta mig via 
mejl. 
Med vänliga hälsningar Petra Kjellberg 
Mejladress: 062petkje@student.su.se
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